
 
STATUT 

 
spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna 

 
(tekst jednolity) 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Artykuł 1. 

 

Spółka działa pod firmą ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna.  
Spółka może używać skrótu ZMR SA oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. 

 

Artykuł 2. 

 

Siedzibą Spółki jest Warszawa. 

 

Artykuł 3. 

 

3.1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.  
3.2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakłady 

Magnezytowe w Ropczycach z siedzibą w Ropczycach. 

 

Artykuł 4. 

 

4. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. Nr 94 z 2000 r. poz.1037) oraz innych właściwych przepisów prawa. 

 

Artykuł 5. 

 

5.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.  
5.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za 

granicą. 

 

Artykuł 6. 

 

6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 
 

 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

Artykuł 7 

Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest: 
Produkcja wyrobów ogniotrwałych – 23.20.Z., 
 

  Pozostałe przedmioty działalności Spółki to: 
 



Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych –72.19.Z., 
 
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z., 

Pozostałe badania i analizy techniczne- 71.20.B., 
 
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana – 74.90.Z., 
 
Wytwarzanie energii elektrycznej – 35.11.Z., 

 
Przesyłanie energii elektrycznej – 35.12.Z., 

 
Dystrybucja energii elektrycznej – 35.13.Z., 

 
Handel energią elektryczną – 35.13.Z.,  
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych – 35.30.Z.,  
Odzysk surowców z materiałów segregowanych – 38.32.Z., 

 
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie 

indziej niesklasyfikowane – 42.99.Z.,  
działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – 

46.19.Z., transport drogowy towarów – 49.41.Z.,  
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów –52.10.B., 

Działalność usługowa wspomagającą transport lądowy – 52.21.Z., 
 
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z., 
 
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z., 

 
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z., 

 
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z., 

 
Działalność rachunkowo- księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20. Z., 

 
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 

PKD 70.22.Z., 
 
Działalność w zakresie inżynierii i związanie z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z., 

 
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

nie sklasyfikowane – PKD 77.39.Z., 
 
Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników – PKD 78.30.Z. 

 
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z 

 

III. KAPITAŁ SPÓŁKI 

Artykuł 8. 

 



8.1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:  
1) kapitał zakładowy,  
2) kapitał zapasowy,  
3) kapitał rezerwowy,  
4) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa. 

 

8.2. O wykorzystaniu kapitałów rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednak 

część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być 

wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych. 

 

8.3. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy. Podwyższenie może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo przez 

zwiększenie nominalnej wartości akcji. 

 

8.4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwałę o przeniesieniu części lub 

całości kapitału pomiędzy poszczególnymi kapitałami i funduszami, w szczególności może 

podjąć uchwałę o przeniesieniu do kapitału zakładowego  

określonych kwot z kapitału zapasowego, rezerwowego lub funduszy specjalnych w 

ramach pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego. Powyższe nie narusza przepisów o 

najniższej wysokości kapitału zakładowego oraz o sposobach i trybie jego obniżenia. 
 
 

Artykuł 9. 

 

9.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 15.649.085,00 zł (piętnaście milionów sześćset 
czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:  
- 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji 
zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1368660, o wartości 
nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;  
- 1.984.320 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia) akcji 
zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 000001 do nr B 1984320, o wartości nominalnej 
2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;  
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do 
nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;  
- 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na 
okaziciela serii D o numerach D 000001 do nr D 460137, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa 
złote pięćdziesiąt groszy) każda;  
- 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji 
zwykłych na okaziciela serii E o numerach E 000001 do nr E 1946517, o wartości nominalnej 
2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. 

 
 
Artykuł 9a. 
 
1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję 

nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 11.736.812,50 zł (jedenaście 

milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy),  

 

w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach 

określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela 



kolejnych serii o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, w liczbie 

nie większej niż 4.694.725 szt.  

 
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 

powyżej oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 

3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej niniejszy 

kapitał docelowy. 
 
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w 

całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz 

pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru warrantów 

subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej. 
 
4. Z zastrzeżeniem ust. 3, ust. 6 i ust. 7, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie 

stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych 

z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności 

Zarząd jest upoważniony do: 
 
a. ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty 

(dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, 
 
b. ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie 

emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej, 
 
c. zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów 

zabezpieczających powodzenie emisji akcji, 
 
d. podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w 

sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, 
 
e. podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w 

sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku 

regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie 

SA., 
 
f. dokonywania zmian w Statucie Spółki w związku z realizacją uprawnień 

wynikających z niniejszego upoważnienia. 
 
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady 

pieniężne lub niepieniężne. 

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach 

kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o 

subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających 

powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej. 
 
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z 

terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało 

udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału 

docelowego. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do: ustalania warunków 



emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i 

terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania. 
 
Artykuł 10. 

 

10.1. Spółka może emitować akcje na okaziciela oraz akcje imienne. Akcje na okaziciela serii 

A, B, C oraz D nie podlegają zamianie na akcje imienne. Akcje na okaziciela serii E, na 

żądanie akcjonariusza, mogą ulec zamianie na akcje imienne. Akcje imienne, powstałe po 

zamianie akcji na okaziciela serii E, zostaną oznaczone jako seria F. 

 

10.1a. Akcje imienne Spółki, które ulegną dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi, przekształcą się w akcje na okaziciela z chwilą ich 

dematerializacji. 
 
10.2. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach dozwolonych przepisami Kodeksu 

spółek handlowych , w szczególności w celu ich umorzenia. 

 

10.3. Akcje Spółki mogą być umarzane uchwałą Walnego Zgromadzenia za zgodą 

akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 

 

10.4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwały o umorzeniu 

akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego powinny zostać podjęte na tym samym Walnym 

Zgromadzeniu. 
 
10.5. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem. W przypadku umorzenia 

dobrowolnego, możliwe jest za zgodą akcjonariusza umorzenie akcji bez wynagrodzenia. 

 

10.6. Walne Zgromadzenie może w uchwale o umorzeniu akcji przyznać akcjonariuszowi w 

ich miejsce świadectwo użytkowe. 
 

Artykuł 11. 

 

Spółka może emitować obligacje, w tym zamienne na akcje. 
 
 

 

IV. WŁADZE SPÓŁKI 

 

Artykuł 12. 

 

12. Organami Spółki są: 

A. Zarząd;  
B. Rada Nadzorcza;  
C. Walne Zgromadzenie. 

 
 

 
 
 
 



A. ZARZĄD 
 
 

 
 
Artykuł 13. 

 

13.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu trwa 

trzy lata i jest kadencją wspólną. 

 

13.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa 

Zarządu pozostałych członków Zarządu. 

 

13.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu. 

 

13.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd 

przed upływem kadencji Zarządu. 

 

13.5. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez 

Walne Zgromadzenie. 

 

13.6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej 
dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na 
wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej 
zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka 
może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku 
obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, 
powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek 
może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. O 
planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed 
rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, 
wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się 
uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem 
rozpoczęcia wypłat. 

 

Artykuł 14. 

 

14.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem 

uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki. 

 

14.2. Wewnętrzny tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu, 

uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. 

 

Artykuł 15. 

 

15.1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z 

prokurentem. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu składa 

oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki. 



 

15.2. Zarząd może ustanawiać prokurę. Prokura może być oddzielna lub łączna. 
 
 
 
 
  Artykuł 16. 

 

16.1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i 

reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w 

drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych. 

 

16.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy 

o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych w Zakładowym Układzie 

Zbiorowym Pracy i obowiązujących przepisach. 
 
 
 
B. RADA NADZORCZA 

 

Artykuł 17. 

 

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Kadencja Rady 

Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Liczbę członków Rady Nadzorczej 

określa Walne Zgromadzenie. 

 

Artykuł 18. 

 

18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch 

zastępców Przewodniczącego i sekretarza. 

 

18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Na 

wniosek Przewodniczącego Rady posiedzenie może zwołać również sekretarz Rady. W 

razie nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzeniu 

przewodniczy jeden z zastępców.  
Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie 

nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego 

Przewodniczącego. 

 

 

Artykuł 19. 

 

19.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 

 

19.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać 

posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie 

powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający 

nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania. 

 



Artykuł 20. 

 

20.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie 

wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą 

posiedzenia.  
Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne także wtedy, gdy termin posiedzenia ustalony został 
na poprzednim posiedzeniu, w którym brali udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. 

 

20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku 

równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

 

20.3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania 

Rady. 

 

20.4. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały bez zachowania wymogów 

formalnych, określonych w art. 20.1, w przypadku gdy na jej posiedzeniu obecni są 

wszyscy członkowie i żaden z nich nie sprzeciwia się przeprowadzeniu głosowania nad 

uchwałami. 

 

20.5. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w głosowaniu pisemnym lub 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod 

warunkiem jednak, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na 

taki tryb podejmowania uchwał. 

 

Artykuł 21. 

 

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania 

poszczególnych czynności nadzorczych. 

 

Artykuł 22. 

 

22.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. 

 

22.2. Do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw wskazanych w innych 

postanowieniach niniejszego statutu, należy: 

 

1) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,  
2) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz opiniowanie wniosków 

Zarządu dotyczących zasad podziału zysku, w tym kwoty przeznaczonej na dywidendy lub 

sposobu pokrycia strat,  
3) wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych,  
4) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych 

i marketingowych Spółki sporządzanych przez Zarząd oraz żądanie od Zarządu 

szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,  
5) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o 

których mowa w ust. 1 i 2,  
6) wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na dokonanie transakcji nie objętych 

zatwierdzonymi na dany rok planami obejmującymi zbycie, nabycie, obciążenie lub 



wydzierżawienie mienia, jeżeli wartość danej transakcji przewyższa 10 % wartości 

aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu,  
7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich 

wynagradzania, 

8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu w 

przypadku zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z 

innych powodów nie mogą działać,  
9) ustalanie jednolitego tekstu Statutu. 

 

Artykuł 23. 

 

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. 
 
C. WALNE ZGROMADZENIE 

 

Artykuł 24. 

 

24.1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie 

internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących 

zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

24.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.  
24.3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej w czerwcu. Radzie 

Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli 

Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie.  
24.4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd 

Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, bądź na żądanie 

akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.  
24.5. W przypadku gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom akcjonariuszy, o których 

mowa w art. 24.4. w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, prawo do zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom na podstawie 

upoważnienia sądu.  
24.6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać również Rada Nadzorcza jeżeli 

zwołanie go uzna za wskazane, lub też akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę 

kapitału zakładowego. 

 

Artykuł 25. 

 

25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą 

Nadzorczą.  
25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 

1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku 

obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie umieszczenia określonych spraw w 

porządku obrad powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwały dotyczącej 

proponowanego punktu porządku obrad i powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie 

później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.  
25.3. Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed 

wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, 



wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla 

zwołania Walnego Zgromadzenia.  
25.4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału 
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 

wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej 

stronie internetowej.” 
 
 
Artykuł 26. 

 

Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w Ropczycach. 
 
 

Artykuł 27. 

 

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanych 

na nim akcji, z zastrzeżeniem wypadków przewidzianych w przepisach prawa. 

 

Artykuł 28. 

 

28.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, to 

jest stosunkiem głosów „za” do „przeciw”, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowi 

inaczej. 

 

28.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:  
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,  
2) podział zysku albo pokrycie straty,  
3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich 

obowiązków,  
4) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z 

członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz 

którejkolwiek z tych osób,  
5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,  
6) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,  
7) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu 

spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,  
8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa. 

 

28.3. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane 

są większością 3 (trzech czwartych) głosów oddanych:  
1) zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;  
2) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;  
3) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;  
4) rozwiązanie Spółki;  
5) umorzenie akcji;  



6) połączenie Spółki z inną spółką handlową; 
7) podział Spółki;  
8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym 

akcjonariusze głosujący za podjęciem takiej uchwały muszą jednocześnie 

reprezentować co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki. 

 

28.4. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia 

akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym 

akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. 

 

Artykuł 29. 

 

29.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się 

przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, bądź o 

pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. 

 

29.2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w 

jawnym głosowaniu imiennym. 

 

29.3. Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby jednego z 

akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 

 

Artykuł 30. 

 

30.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez 

niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się 

przewodniczącego Zgromadzenia. 

 

30.2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin. 
 
 

V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI 

 

Artykuł 31. 

 

31. Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 Kodeksu spółek 

handlowych (prawo poboru). 
 
 
 
VI. GOSPODARKA SPÓŁKI 

 

Artykuł 32. 

 

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd. 

 

Artykuł 33. 

 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 



 
Artykuł 34. 

 

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić 

sprawozdanie finansowe odpowiadające wymogom rachunkowości określonym w 

obowiązujących przepisach prawa oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym 

okresie, w celu przedstawienia właściwym organom. 

 

Artykuł 35. 

 

35.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:  
1) kapitał zapasowy,  
2) fundusz inwestycji,  
3) kapitał rezerwowy,  
4) dywidendy,  
5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

 

35.2. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane 

są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za 

dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu 

dywidendy. 

 

35.3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy 

nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez 

Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. 

 

35.4. Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy. 
 
 
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Artykuł 36. 
 

 

36.1. Ogłoszenia Spółki przewidziane przepisami prawa Spółka będzie zamieszczać w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z wyjątkiem ogłoszeń podlegających zamieszczeniu w 

Monitorze Polskim B. Jeżeli przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszeń Spółki w 

piśmie przeznaczonym dla jej ogłoszeń, będzie nim dziennik Rzeczpospolita. 
 
 
 
36.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach 

dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników. 
 
 

Niniejszy tekst jednolity Statutu sporządzono na podstawie:  
1) Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 
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2) Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  



z dnia 21.06.1996 r. - Akt Notarialny Repert. A nr 1285 z 1996 r. z dnia 21.06.1996 
r., 3) Uchwał nr 2 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
z dnia 25.03.1997 r. - Akt Notarialny Repert. A nr 328 z 1997 r.  z dnia 25.03.1997 r. 
4) Uchwał nr 9, 10 i 12  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
z dnia 13.05.1997 r. - Akt Notarialny Repert. A nr 590 z 1997 r. z dnia 13.05.1997r. 
5) Uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
z dnia 23.10.1997 r. - Akt Notarialny Repert. A nr 1513 z 1997 r. z dnia 23.10.1997 
r. 6) Uchwał nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
z dnia 13.08.1999 r. - Akt Notarialny Repert. A nr 1543 / 1999, z dnia 13.08.1999 r. 
7) Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
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8)Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
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10/ Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2006 r. Akt 
notarialny Rep. A Nr 1664/2006 z dnia 21.06.2006 r.  
11/ Uchwały nr 9 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 maja 2010 roku Akt 
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12/ Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 września 2010 
roku Akt Notarialny Rep A 7288/10  
13/ Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 grudnia 2012 
roku Akt Notarialny Rep. A 6437/2012  
14/Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 kwietnia 
2013 roku Akt Notarialny Rep. A Nr 2211/2013  
15/ Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 
grudnia 2013 roku Akt Notarialny Rep. A Nr 7587/ 2013,  
16/ Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 kwietnia 
2014 roku Akt Notarialny Rep. A Nr 2451/2014.  
17/ Uchwał nr 19 i 20 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 kwietnia 2015 
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